רשות העתיקות
מכרז מספר 29/17
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי כ"א
רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות מחיר למתן שירות כח-אדם המוגבלים בזמן ובמקום
בחפירות ארכיאולוגיות ובפרויקטים זמניים שרשות העתיקות מבצעת בכל הארץ לתקופה של 12
חודשים החל מיום  01/03/2018עד  28/02/2019עם אפשרות להארכת ההסכם לשתי תקופות נוספות כל
אחת שלא תעלה על  12חודשים.

דרישות ותנאי סף :
.1

טא
טיו

.2
.3
.4

על המציע להיות מוסמך ומורשה לספק את השירותים נשוא הזמנה זו ,על פי כל דין ולבצע
מתן השירות בהתאם לכל דין.
על הגוף המציע להיות גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
על הגוף המציע להיות מנהל ספרי חשבונות כחוק.
אם הגוף המציע הינו גוף משפטי המאוגד כחברה או כשותפות רשומה ,הוא אינו "חברה
מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על היותו "חברה מפרה" כאמור בסעיף  362א' לחוק
החברות ,התשנ"ט .1999
על הגוף המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על היותו בעל רישיון בר תוקף במועד
הגשת ההצעה לעסוק כקבלן כח אדם ,עפ"י חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א התשנ"ו –
 1996והתיקון לחוק משנת .2001
על הגוף המציע להיות בעל ניסיון ב 5-השנים האחרונות לפחות בגיוס ,ניהול ואספקת
שירותי כוח אדם.
על הגוף המציע להיות בעל מחזור עסקים מינימאלי של  ₪ 5,000,000לשנה )חמישה מליון
 , (₪בכל אחת מ 5-השנים ).(2012-2016
על הגוף המציע לצרף ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז ,נוסח הערבות יהיה תואם במלואו
לנוסח המצורף למכרז בסך של ) ₪ 250,000מאתיים וחמישים אלף  (₪בתוקף עד לתאריך
) (08/04/2018נספח ג'(.
תנאי סף להשתתפות במכרז הוא שהמציע עסק במישרין באמצעות עובדיו )ולא באמצעות
קבלן משנה( במתן שרותי כוח אדם בכל אחת מהשנים 2016,2015 2014,2013,ו.2017-
על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במכרז ,לרבות
צירוף כל המסמכים כמפורט בסעיף  24רבתי להלן ,וכן למלא בכתב יד ברור וקריא כל
הנספחים המצורפים למסמכי המכרז )נספחים א' עד י"ד( ולצרפם כשהם חתומים כדין.
אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו
מהמסמכים המפורטים להלן ,באופן הנדרש ,ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה
המיידית של ההצעה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות,
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים
מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע בתנאי
הסף.
המציע רשאי להגיש הצעה לכל אחד מאזורים או לאחד מהאזורים שלהלן ,למען הסר ספק
המציע יכול לזכות באזור אחד בלבד אף אם הגיש הצעה ליותר מאזור אחד )נספח ט"ו(.

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

א.
ב.
ג.
ד.

מרחב הצפון  +מחוז חיפה של רשות העתיקות.
מרחב מרכז של רשות העתיקות )ללא מחוז חיפה(.
מרחב ירושלים של רשות העתיקות
מרחב דרום של רשות העתיקות.

מובהר במידה והצעות המציע זכו בשני אזורים או יותר ,במקרה זה רשות העתיקות תבחר
אזור אחד בלבד בו יוכל המציע לממש את זכייתו בהתאם לשיקול דעתה .בחירת האזור
הזוכה תיעשה בידי רשות העתיקות בלבד ולמציע לא יהיה כל טענה או דרישה כלפי הרשות
בעניין זה.

 .13ההצעות תוגשנה מודפסות ,במידה ונדרש המציע למלא פרטים בכתב יד ,יעשה כן בכתב יד ברור
וקריא ,רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות מחמת כתב יד לא ברור.
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 .14המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו ,בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות
העובדים ,על-פי חוקי העבודה המפורטים בסעיף  9להסכם ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים הרלוונטיים לענף .בתצהיר בכתב יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע ,בעלי
שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה ,במידה והיו כאלה ,וכן כל הקנסות
שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
)להלן :משרד התמ"ת( בגין הפרה של חוק העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון
להגשת ההצעה .המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר
ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם )נספח יג למסמכי המכרז(.
 .15אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או
יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף  9להסכם ,תיפסל ההצעה על
הסף.
 .16אם המציע או מי בעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו 1985-בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני
קנסות בשל הפרת דיני העבודה )בעל שליטה – כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א-
 (1981תיפסל ההצעה על הסף.

טא
טיו

 .17הקבלן מתחייב להמציא למשרד אחת לחצי שנה ,אישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים
החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמו
המוצבים באתרי ומתקני המשרד ,חתום בידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי רואה
חשבון.

 .18בפירוט ההצעה יש לציין את המחיר לשעת עבודה וכן ליום עבודה בין  8שעות נטו ,וכן לצרף
תמחירי עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה כמפורט בנספח ד' למסמכי המכרז.

 .19אספקת העובדים צריכה להינתן באופן שיאפשר לעובדים להתחיל את עבודתם בשעה 06:30
באתר העבודה ולסיימה בשעה  ,14:30רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את
שעות העבודה ,השינוי יבוצע תוך מתן הודעה מראש של  24שעות ובתאם לצורכי הרשות.

 .20המציע מתחייב לקיים במהלך ההתקשרות מוקד יומי פעיל לקבלה וניהול שיחות טלפון במשך
שעות העבודה דהיינו בין השעות  06:00לשעה  16:00ומספר טלפון נייד להתקשרות לאחר שעות
העבודה.

 .21ההצעות יהיו בסכומים בש"ח שלפני מע"מ.

 .22תנאי תשלום – רשות העתיקות תשלם כנגד חשבונית מס עבור מתן השירותים תוך שוטף 30+
יום מרגע אישור החשבונית ע"י המוסמך לכך מטעמה.

 .23בין הזוכה לרשות לא יהיו בכל דרך וצורה יחסי עובד ומעביד .היחסים בין הרשות לבין הזוכה
יהיו יחסי מזמין קבלן נותן שירותים בלבד.
 .24הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי רשות העתיקות במוזיאון
"רוקפלר" ,ירושלים ,לא יאוחר מיום  08/01/2018בשעה  12:00בצהריים ועליהם ירשם " הצעות
למתן שירותי כ"א  -מכרז  ."29/17להצעות יצורפו המסמכים שלהלן :
א.

אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.

ב.

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976

ג.

פרטים על היקף העסק כגון :כתובת המשרדים ,פריסה ארצית ומס' העובדים.

ד.

פירוט גורמים ציבוריים עבורם בוצעו על ידי המציע אספקת שירותים מסוג ההצעה.

ה.

המלצות מגורמים ציבוריים עבורם בוצעו על ידי המציע אספקת שירותי כוח אדם.

ו.

מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים ,הרישיונות והביטוחים הנדרשים
על פי דין לספק את השירותים נשוא ההזמנה והשירותים המבוקשים על פי מכרז זה.

ז.

ערבות בנקאית בלתי מותנית  -נספח ג' בתוקף עד  08/04/2018ע"ס  250,000ש"ח לפקודת
הרשות ,להבטחת ביצוע הצעת המציע אם תתקבל .הערבות תחולט לטובת הרשות באם
המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש אותה אם יזכה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי
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כל דין .שינוי בנוסח הערבות יגרום לפסילת ההצעה .מציע אשר הצעתו תזכה יידרש להאריך
את תוקף הערבות הנ"ל ל  30 -יום מתום תקופת ההתקשרות וזאת לצורך הבטחת ביצוע
התחייבות המציע על פי תנאי ההתקשרות .הארכת תוקף הערבות הינה תנאי יסודי למימוש
הזכייה.
המזמין יהיה רשאי לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,אחרי שנתן למציע הזדמנות להשמיע
את טענותיו בפניו בכתב אם התקיים בו אחד מאלה:
 .1המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 .2המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
 .3המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
 .4אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.
 .5על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק .אי דיוק בשמו של
המציע או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.
 .6המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המזמין עד לקבלת החלטה

טא
טיו

סופית בדבר המציע הזוכה במכרז .אי הארכת תוקף הערבות ,יביא לפסילת הצעת
המציע על הסף.

ח.

עותק של ההסכם – נספח א' המצורף למסמכי המכרז חתום ע"י החברה ומאושר ע"י
עו"ד/רואה חשבון.

ט.

על המציע לצרף אישור חברת הביטוח על קיום פוליסות ביטוח בתנאים ובסכומים כמפורט
בנספח י"ד למסמכי המכרז.

 .25אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והרשות שומרת לעצמה
הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ו/או לקיים תחרות בין המציעים ,בכל דרך שתמצא
לנכון ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 .26מסמכי המכרז ניתנים לעיון באתר אינטרנט של רשות העתיקות .www.antiquities.org.il :ניתן
לקבל את המסמכים האמורים באתר האינטרנט לעיל או בפנייה לגב' חנה ארז באמצעות
הדוא"לhannah@israntique.org.il :
 .27אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יהיו כדלקמן:

 - 70%מחיר ליום עבודה של  8שעות נטו.
 - 20%מחיר ליום נסיעות )לאחר הנחה(
 - 10%לפחות חמש המלצות של גופים ציבוריים וממלכתיים )נספח ט'(

]מחיר ליום עבודה ] (+) [0.7 Xמחיר הסעה לעובד ליום כולל הנחה ] (–) [0.2 Xניקוד המלצות[
= ציון משוקלל

 .28יובהר בזאת כי תנאי סף ודרישות מפורטות לקיום תנאי המכרז ,מצורפים למסמכי המכרז
ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו – אי עמידה בכל תנאי הסף והדרישות שבמסמכי המכרז תגרום
לפסילת ההצעה.
 .29למען הסר ספק ,בין יתר שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה ,תהא הרשות רשאית לשקול ניסיון
עבר עם המציע ככל שתמצא לנכון.

 .30רשות העתיקות מודיעה בזאת כי תהא רשאית במהלך תקופת ההתקשרות להפסיק את
ההתקשרות עם הספק במידה ויתברר שאינו יכול לעמוד בהיקף הנדרש לאספקת כוח אדם לפי
צורכי הרשות ו/או סיפק כמות פחות מההזמנה שנדרשה על ידי הרשות ו/או תהא רשאית להזמין
מקבלן אחר שזכה באזור אחר לספק כוח אדם לאזור בו זכה הספק שאינו עומד במלוא דרישות
הרשות ו/או הפר תנאי ההתקשרות והכל בהתאם לשיקול דעתה ומבלי שהדבר ייחשב כהפרה
יסודית של הסכם ההתקשרות ולספק לא תהיה כל טענה או דרישה מהרשות בעניין זה.

3

 .31על המציע לצרף פירוט גופים ציבוריים וממלכתיים עבורם סיפק המציע שירותי כוח אדם.
הרשות רשאית לפנות לעוד ממליצים שפרטיהם ימסרו בנספח ט' ,לרבות לגורם המוסמך ברשות
שאחראי על העבודה מול חברות כ"א בהתאם לעניין ,לקבלת חוו"ד בקשר להתנהלות הספק
ואיכות השירות.
 .32רשות העתיקות מעוניינת בקבלת שירות של עובדים לתקופה שאינה עולה על  8חודשים רצופים
או מצטברים והמציע בעת הגשת הצעתו ייקח תנאי בסיסי זה במכלול שיקוליו .האחריות
לחישוב תקופת ההעסקה של העובדים עם כל המשתמע מכך תחול על הספק בלבד.
 .33על המציע להגיש את הצעתו על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז" -נספח ב' המצורף למסמכי
המכרז ,הצעת המציע וכל מסמכי המכרז לרבות הנספחים ייחתמו על ידו ו/או על ידי מורשה
חתימה המוסמכים במקרה שהמציע הוא תאגיד.
 .34כנס מציעים יערך ביום ד'  27/12/2017בשעה  . 10:00המפגש יערך במוזיאון רוקפלר ,ירושלים.
כנס המציעים הינו תנאי להגשת הצעה למכרז זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי השתתפות
בפגישה כאמור הינה חובה .מציע שלא יטול חלק בפגישה הנ"ל ,הצעתו לא תידון ויראו אותה
כאילו לא הוגשה כלל.

טא
טיו

 .35השתתפות בכנס המציעים הנה בהרשמה מראש בכתובת הדוא"ל yair@israntique.org.il :
בלבד ,אישור הרשמה לכנס ישלח בדוא"ל חוזר .על המציע חלה האחריות הבלעדית לרישום
לכנס ווידוא רישום כנדרש .ניתן להירשם לכנס המציעים עד ליום  25/12/2017בשעה .12:00
מובהר בזאת כי מציע שירשם לאחר המועד הנ"ל לא יוכל להשתתף בכנס ודינו כאמור בסעיף
 31מעלה.

 .36להבהרות ושאלות ניתן לפנות למר יאיר רחמים במייל yair@israntique.org.il :בלבד  .מועד
אחרון להגשת שאלות 02/01/2018 :בשעה .12:00
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רשימת נספחים
מספר נספח

סוג הנספח

נספח א'

הסכם

נספח ב'

הצעת המשתתף במכרז

נספח ג'

נוסח ערבות בנקאית

נספח ד'

נספח תמחירי עלות שכר למעביד

נספח ה'

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים
זרים ותשלום שכר מינימום כדין

טא
טיו
נספח ו'

אישור תשלום תנאים סוציאליים

נספח ז'

הצהרת המועמד

נספח ח'

הצהרה על העדר ניגוד עניינים

נספח ט'

פירוט גופים ציבוריים וממלכתיים

נספח י'

כתב התחייבות

נספח י"א

אישור פרטי המציע על ידי עו"ד

נספח י"ב

אישור יכולת פיננסית

נספח י"ג

תצהיר בדבר קיום זכויות העובדים לפי חוקי
העבודה.

תוספת ראשונה לנספח י"ג

חוקי העבודה

נספח י"ד

נספח ביטוח –על הקבלן המציע לצרף את
הנספח להצעתו כשהוא חתום על ידו ,ולאחר
זכייתו יצורף להסכם כאשר הנספח חתום על
ידי חברת הביטוח.

נספח ט"ו

חלוקת רשות העתיקות למרחבים ומחוזות.

הערה :על המשתתף למלא כל הפרטים במקומות המיועדים לכך בנספחים בכתב יד ברור וקריא
)בעט כחול( ולצרפם להצעתו כשהם חתומים כדין.

נספחים אלה יצורפו להצעת המציע בנוסף לדרישות ולמסמכים שנדרשו בתנאי המכרז.
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נספח א'
הסכם

שנערך ונחתם בירושלים בתאריך _________________.
רשות העתיקות
ת.ד 586 .ירושלים
להלן "הרשות"
מצד אחד
לבין:
_____________________

טא
טיו
ח.פ_________________ .
להלן "הקבלן"

מצד שני

הואיל והרשות מבצעת במסגרת תפקידיה חפירות ארכיאולוגיות ועבודות שימור ברחבי הארץ לתקופות
זמן מוגבלות )להלן :חפירה(.
והואיל והרשות פנתה לקבלן הזוכה במכרז מספר  29/17בבקשה לאספקת עובדים לא מקצועיים לביצוע
חפירות ארכיאולוגיות לתקופות זמן קצרות וזמניות שאינן עולות על  8חודשים לכל עובד מועסק ברשות
והקבלן הסכים לספק עובדים לא מקצועיים לחפירה ,בהתאם ובכפוף לתנאי המכרז שלעיל.

הואיל ומוסכם בין הצדדים כי אין בהסכם זה כדי לפגוע או לגרוע מסמכויות רשות העתיקות שלפי חוק
העתיקות ,התשל"ח 1978-וחוק רשות העתיקות ,התשמ"ט.1989-
והואיל והצדדים מבקשים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם בכל הקשור למתן שירותי כוח אדם.

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן

מבוא

המבוא להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

כותרות ההסכם הינן לנוחות הצדדים בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות ההסכם ו/או תנאיו.

מהות ההסכם

הקבלן יספק לרשות מתן שירותי כוח עבודה זמני לעבודות זמניות ומזדמנות על פי הנדרש מעת לעת
לביצוע חפירות ארכיאולוגיות ו/או עבודות באתרים ארכיאולוגיים שונים באזור בו זכה על פי תנאי המכרז
בתנאים ,כפי שיפורטו להלן.

תקופת ההסכם
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רשות העתיקות מזמינה בזאת להציע הצעות מחיר למתן שירות כח-אדם לחפירות ארכיאולוגיות
ולפרויקטים זמניים שרשות העתיקות מבצעת בכל הארץ לתקופה של  12חודשים החל מיום  01במרץ
 2018עד  28/02/2019עם אפשרות להארכת ההסכם לארבע תקופות נוספות כל אחת שלא תעלה על 12
חודשים )להלן "תקופת האופציה"(.

התחייבות הקבלן והצהרותיו

.2

במשך תקופת הסכם זה מתחייב הקבלן לספק לחפירה עובדים לא מקצועיים בהתאם לכמות
המוזמנת ע"י רשות העתיקות .הקבלן מודע כי אי אספקת עובדים בכמות הנדרשת על ידי הרשות
תגרום לנזק ועיכוב בביצוע ההתחייבות הרשות כלפי צדדים שלישיים ,וכי כל נזק שייגרם יהיה
באחריות הספק.

.3

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו מודע כי הזמנת הפועלים נעשית לצורכי הרשות בפרויקט ספציפי ,וכי
אין הרשות מתחייבת לרצף הזמנות עבודה וכי השירותים שהקבלן מעניק הינם "שירותי כוח אדם"
וכי הינו קבלן שירותים לכל דבר ועניין כמשמעותו בחוק ובפסיקה.

.4

הקבלן מתחייב להסיע את העובדים לשטח החפירה ולדאוג להגעתם לחפירה ו/או לאתר העבודה כפי
שהרשות תודיע בימים א'-ה' בשעה  06:30בבוקר ולאוספם בתום העבודה בשעה  ,14:30אלא אם
סוכם בין הצדדים אחרת בכתב .כל איחור ללא סיבה סבירה מוצדקת שיהיה מעל  15דקות יחויב
הקבלן בהחזר עלות של  1/2שעה עגולה.

.5

הקבלן מתחייב להעסיק אך ורק עובדים כשירים מבחינה רפואית והן מבחינת דרישות הוראות
החיקוק השונות לביצוע עבודת חפירה ארכיאולוגית.

.6

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ללא עבר פלילי ובהתאם לדרישות שימסרו מעת לעת על ידי
הרשות.

.7

לקבלן היכולת וכוח אדם המתאים לספק לרשות ,מעת לעת עובדים זמניים לפי צורכי והזמנת
הרשות ובכפוף לתנאי הסכם זה ובעל ניסיון בעבודה מסוג זה .אי אספקת הכמות הנדרשת של
עובדים מהווה עילה מפורשת להפרת הסכם זה ,ובמקרה זה תהא לרשות הזכות המלאה להזמין
עובדים מספק אחר ו/או להודיע על סיום ההתקשרות עם הספק ללא כל התראה מראש ובמיידי.

.8

לספק לרשות כוח אדם אשר לא חל עליו איסור או מניעה או מגבלה רפואית כלשהי לעסוק אצל
הקבלן בכלל ו/או לתקופה זמנית בפרט .על כוח אדם אשר יסופק לרשות לא יחול כל איסור ו/או
מניעה חוזיים ו/או חוקיים ו/או עובדתיים ו/או רפואיים ו/או אחרים מלהעסיק אצל הרשות בכלל
ו/או לתקופה זמנית.

.9

הקבלן מתחייב לקיים בתקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה
ולפי כל דין ,לרבות החוקים המפורטים להלן:

טא
טיו

.1

הקבלן מצהיר כי הוא מחזיק ברישיון תקף לפי חוק העסקת עובדים ע"י כח אדם ,תשנ"ו .1996

חוק שירות התעסוקה התשי"ט – .1959
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א – .1951
חוק דמי מחלה תשל"ו – .1976
חוק חופשה שנתית – .1950
חוק עבודת נשים – .1954
חוק שכר שווה לעובד ועובדת תשכ"ו – .1965
חוק עבודת נוער תשי"ג – .1953
חוק חניכות תשי"ג – .1953
חוק חיילים משוחררים תשי"א – .1951
חוק הגנת השכר תשכ"ח – .1968
חוק פיצויי פיטורין תשכ"ח – .1968
חוק הביטוח הלאומי תשנ"ה – .1995
חוק שכר מינימום תשמ"ז – .1987
חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב2002-

7

.11

הקבלן מתחייב לשלם שכר לעובדיו על פי נספח ד' המצורף להסכם זה ,בעלות שלא תפחת מ-
 28.49₪לשעת עבודה ,ובכל מקרה ,בנוסף עליו לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק ,דין או
הסכם.

.12

הקבלן מתחייב להמציא לרשות העתיקות רשימת העובדים לכל פרויקט  48שעות מראש לפני
תחילת העבודות בחפירות או באתר בו הרשות מזמינה שירותים לקבלת כוח אדם ,הרשימה תכלול
שם העובד ופרטיו ,לרשות העתיקות תהיה הזכות לסרב להעסקת עובד זה או אחר מטעמים שלה
וללא שתידרש ליתן הסבר או נימוק כלשהו ,ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הרשות
בעניין זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב להשלים מכסת העובדים שנדרשה לכל
פרויקט על פי דרישת הרשות גם לאחר שהודיע לו על סירוב הרשות לקבל חלק מהעובדים שהציג
ברשימה במועד שנקבע לתחילת העבודות.

.13

הקבלן ידווח על העסקת העובדים ברשימה שמית כולל מס' תעודת הזהות אחת לחודש עד
השלישי בחודש עבור החודש הקודם .למען הסר ספק ,רשות העתיקות תהא רשאית ליתן הוראה
לקבלן להימנע מהעסקת עובד מסוים בפרויקטים שלה מטעמים שלה וללא שתידרש להעניק
נימוק או הסבר לדרישתה ,ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין זה מרשות העתיקות.

.14

הקבלן מתחייב כי נציג מטעמו ישהה בשטח החפירה/האתר במשך כל זמן עבודתם של עובדים,
ויפעל למילוי הוראות והנחיות רשות העתיקות בכל הקשור לביצוע מטלות החפירה ואכיפת
הוראות הבטיחות בעבודה ,ללא תוספת מחיר .הקבלן ונציגו יהיו האחראים הבלעדיים לאכוף
סדר ומשמעת כלפי העובדים ומילוי הנחיות האחראי מטעם הרשות שינתנו מעת לעת לעובדים
ולנציג הקבלן.

.15

הקבלן מתחייב להרחיק משטח החפירה לאלתר כל עובד שהרשות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי סבורה
כי אינו כשיר או מתאים לעבודה מכל סיבה שהיא ,הרשות לא תשלם שכר עבודה בגין עובד זה.
לרשות הזכות המלאה לאשר את הרשימה של העובדים או חלקה בלבד שהועברה אליה בהתאם
לאמור בסעיף  12לעיל וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,והקבלן מתחייב להשלים את מכסת
העובדים ככל שהרשות תחליט כי אינה מעוניינת להעסיק חלק מהעובדים ששמותיהם הופיעו
ברשימה ,ולקבלן לא יהיו טענות או דרישות בעניין זה כלפי הרשות.

.16

הקבלן מתחייב להעסיק את העובדים במסגרת החפירות של הרשות או בכל עבודה שהוזמנה על ידה
לתקופת זמן שאינה עולה על שמונה חודשים רצופים או מצטברים .סעיף זה הינו סעיף מהותי
ויסודי בהסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם  .באחריות הקבלן לעקוב ולבצע רישומים
שיבטיחו מילוי מלא ומדוייק של הוראת הסעיף לעיל.

.17

הקבלן מתחייב לשפות את הרשות על כל סכום שזו תשלם בשל תביעה בגין קיום יחסי עובד מעביד
בין הרשות לבין העובדים ,או בשל תביעה לנזק כלשהו הקשור להעסקת העובדים בחפירה או
בפרויקט אחר של הרשות שבו הועסקו .רשות העתיקות תודיע לקבלן על אודות כל תביעה שתקבל
מתובע כלשהו ותיתן לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן.

.18

הקבלן מצהיר בזאת כי בהתאם להסכם בינו לבין עובדיו ,התחייבו העובדים לעבוד שעות נוספות
עפ"י הצורך ובהתאם לדרישות הרשות כפי שימסרו לקבלן מפעם לפעם.
בעבודה שבביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק את מי
שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור לפי דרישת הרשות.
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן אחראי לרשלנות ו/או נזק שמקורו עוולה אזרחית בנזיקין ו/או
מעשה פלילי אשר נעשה על ידי אחד מן העובדים אשר סיפק לרשות.

.19

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מגיל  18ומעלה ושאין איסור בדין להעסקתם .הרשות לא תעביר
תשלום עבור עבודתו של עובד מתחת לגיל .18

.20

הקבלן מתחייב להציב נציג אשר ימנה את כמות העובדים יחד עם נציג הרשות ,למען הסר כל ספק
במקרה של סתירה בספירת העובדים ,ספירת נציג הרשות היא הקובעת.

טא
טיו

.10

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים שכר באמצעות תלושי שכר ולנהל ,בכל הקשור לחיובים שלפי הסכם
זה ,מערכת חשבונות בהתאם לכללים המקובלים ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב
להעניק ולשלם את כל הזכויות והתשלומים הנדרשים מהמעביד על פי חוק ,וצווי ההרחבה וכן לבצע
את הניכויים שעל מעביד לבצע על פי חוק לרבות ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי.
כמו כן מוצהר ומוסכם בזאת כי כל חבות מכוח כל דין המקנה זכות כל שהיא לעובד של הקבלן
שהופנה על ידו לרשות ,תהא מוטלת על הקבלן נותן השירותים בלבד.
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.22

הקבלן מתחייב שהעובדים יתייצבו לעבודה עם נעלי עבודה תקניות ובגדי עבודה ,חולצה ומכנס
ארוך ,וכובע ככל שיידרש לצורכי העבודה ודרישות הבטיחות בעבודה.

.23

הקבלן מתחייב לא לבצע שינויים בכמות כ"א והחלפת עובדים במהלך הפרוייקט ללא תיאום ואישור
בכתב מרשות העתיקות.

.24

הקבלן מתחייב לספק לעובדים ,לא יאוחר מסוף חודש מאי בכל שנה ,קרם הגנה מפני השמש.

.25

הקבלן מתחייב להסיע את העובדים ברכבים תקינים ומורשים ומתחייב להפעיל מיזוג אויר או
חימום בכל הרכבים ,אלא אם החליטה הרשות להסיע את העובדים באמצעות נותני שירות מטעמה.

.26

הקבלן מתחייב להשיב בכתב ובצורה מפורטת לכל פנייה של הרשות אליו בקשר לתלונות של עובדים
ו/או השירותים הניתנים על פי הסכם זה בזמן שלא יעלה על  7ימים מיום פניית הרשות אליו .כן
תהא הרשות רשאית למסור כל מידע לגורם ממשלתי מוסמך אודות העסקת העובדים ,תנאיהם וכל
מידע שיידרש על ידם.

.27

רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות להשתתף במיון העובדים שיבחרו על ידי הקבלן למתן
השירותים במסגרת מכרז זה וכן תהא רשאית להחליט שעובד מסוים אינו מתאים להיות מועסק
באתרים הארכיאולוגים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .אין בזכות זו כדי להטיל על הרשות אחריות
כלשהי לעניין העסקת העובדים ו/או מילוי התחייבויות הקבלן על פי תנאי הסכם זה.

.28

במידה והקבלן לא יספק את כמות העובדים שנדרשה על ידי הרשות ,רשאית הרשות לפנות לאחד
מהקבלנים שזכו במכרז באזורים האחרים ,בבקשה לספק לרשות את העובדים החסרים.

.29

התמורה

טא
טיו

.21

במקרה של תאונת עבודה הקבלן מתחייב לדאוג לממן על חשבונו את הטיפול הרפואי ,ובמקרה
הצורך גם את הפינוי.

תמורת ביצוע מלא ושלם של חיובי קבלן שלפי הסכם זה ומילוי מלוא התחייבויותיו על פי תנאי הסכם
זה ,מתחייבת הרשות לשלם לקבלן סך של ______________  ₪עבור העסקת כל עובד ליום ,וכן סך
של ____________לכל שעה נוספת לאחר אישורה על ידי נציג מוסמך מטעם הרשות.

הרשות רשאית להתקשר עם שירותי הסעה שזכו מטעמה במכרזים לצורך הסעת הפועלים לחפירות או
לאתרי העבודה ,במידה והרשות תחליט לעשות זאת דרך הקבלן  ,התשלום ייעשה לפי יום נסיעות לעובד
כפי שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו למכרז .יובהר כי הרשות לא תשלם עבור יום נסיעות לעובדים שנשלחו
לעבודה מעבר למכסה שהוזמנה לפרויקט על ידי הרשות מראש.

מובהר כי התשלום לעיל כולל תשלום עבור כל התחייבות הקבלן נותן השירותים לרבות ומבלי לקבוע
בכלליות האמור :תשלום שכר והוצאות נלוות ,ביטוחים ,החזקת נציג ,תקורות הפרשות מעסיק על פי כל
דין .התשלום כולל מס אגרה ,או תשלום חובה אחר המוטל על פי דין על מעסיק ,לרבות מס ערך מוסף,
והרשות לא תידרש לשלם עבור מס הכנסה או מס ערך מוסף ,או כל תשלום אחר כלשהו למעט ההסעות
שיסוכמו בנפרד ככל שסוכמו.

.1

.2

.3

.4

.5
.6

הרשות תשלם את הסכום דלעיל בהתאם לדו"ח שיגיש הקבלן בהתאם לקבוע לעיל ולאחר אישור
נציג הרשות לא יאוחר מ 9 -לכל חודש) 45ימים לאחר אישור נציג הרשות(.
הרשות רשאית לנכות מס במקור מן התשלומים לקבלן ,והיא רשאית לעשות זאת ולקזז סכומים
אלה מהסכום המגיע לקבלן.
הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה ו/או קבלן כוח אדם אחר מטעמו ללא אישור רשות העתיקות
בכתב.
הרשות תקזז שעות עבודה בגין איחורים ו/או יציאה מוקדמת של עובדים לפני תום יום העבודה.
וכן של עובד שפוטר עקב בעיות משמעת במהלך יום העבודה.
באיחור של  15דקות ומעלה תקוזז ½ שעת עבודה ובאיחור של  40דקות ומעלה תקוזז שעת עבודה
אחת.
הרשות רשאית לקנוס את הקבלן בגין נזקים כספיים שייגרמו לרשות עקב אי אספקת כמות נדרשת
של עובדים והארכת הפרויקט עקב כך ו/או ביטול יום עבודה עקב אי התייצבות עובדים או כמות
בלתי מספקת של עובדים שבגינה יבוטל יום עבודה.
הרשות לא תשלם שעות נוספות בגין זמן נסיעה של העובדים לאתר העבודה וחזרה מאתר העבודה
בתום יום העבודה.
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.7
.8

.30

הרשות רשאית להודיע על ביטול יום עבודה ו/או שינויים בכמות כ"א בהודעה מראש של  24שעות
אין הרשות מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עובדים וכי הזמנת העובדים תהיה בהתאם לצרכיה
מעת לעת בלבד ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה בקשר לעניין זה.

יחסי עובד– מעביד

הקבלן מצהיר כאמור כי אין באספקת הפועלים על ידו כדי ליצור בין הפועלים המועסקים מטעמו לביצוע
החפירות או מי מטעמו לבין הרשות יחסי עובד מעביד ,וכי העוסקים מטעמו לביצוע החפירות יהיו
וייחשבו כעובדים שלו לכל דבר ועניין ולא יהיו בינם ובין הרשות יחסי מעביד-עובד.
למען הסר ספק מובהר כי בין הרשות והקבלן לא יוצרו יחסים של עובד ומעביד ו/או בין הרשות לבין
המועסקים מטעם הקבלן בביצוע הסכם זה ,וכי היחסים בין הקבלן והרשות הם יחסי קבלן נותן
שירותים ומזמין עבודה בלבד.
אין בחתימה על ו/או בביצוע הסכם זה כדי ליצור עילת תביעה לזכות עובד המבצע עבודה מטעם הקבלן
כלפי הרשות אשר מקורה ביחסי עובד מעביד .ככל שתוגש תביעה בקשר לעניין זה יהא הקבלן האחראי
הישיר והבלעדי לתביעה זו וישא בכל ההוצאות שיהיו כרוכות בניהול תיק משפטי בערכאות או מחוצה
להן.

טא
טיו
הקבלן מצהיר מפורשות כי רשות העתיקות מעוניינת לקבל שירותי כוח האדם של עובדים שיועסקו
בתקופות זמן שונות ובשום דרך וצורה אין להעסיק עובדים לתקופה העולה על שמונה חודשים רצופים או
מצטברים בפרויקטים של הרשות.

הקבלן מתחייב לשלם לעובד שעבד בתקופת ההסכם את שכרו כפי שסוכם בין כל עובד ועובד לבין הקבלן
מתוקף היותו מעסיקו ובהתאם להוראות הדין .הקבלן ישא בכל התשלומים והאחריות המוטלת עליו לפי
כל דין לתשלום שכר עובדים המועסקים בביצוע תנאי התקשרות זו ,לרבות הטבות ותנאים סוציאליים
הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי המחייב את הקבלן.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים למען הסר כל ספק ,כי אף לאחר ביטול ו/או פקיעת הסכם זה בין עפ"י
החלטת הצדדים ובין מכוח דין ו/או על ידי גורם אחר ומכל סיבה שהיא ,ימשיך הקבלן לשאת בכל
חובותיו לתשלום לעובדים שסיפק לרשות.

הקבלן מתחייב לשפות את הרשות על כל סכום שזו תשלם בשל תביעה בגין קיום יחסי עובד מעביד בין
הרשות לבין מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן נותן השירותים ,או בשל תביעה לנזק כלשהו
הקשור להעסקת העובדים בחפירה/אתר .הקבלן מצהיר כי הינו מודע להוראות החיקוק הרלוונטיות
והתקנות שהותקנו על פיהם בעניין העסקת עובדים ,ונוטל על עצמו מלוא האחריות באופן ישיר ובלעדי
לשאת בתוצאות הנזק ו/או החיוב ככל שיהיה כלפי הרשות ,סעיף זה הינו יסודי והפרתו מהווה הפרה
יסודית של ההסכם לכל דבר ועניין .הצהרה והתחייבות הקבלן לשיפוי כוללת בנוסף העסקת עובדים
מעבר לשמונה חודשים רצופים או מצטברים שיש בה כדי להטיל התחייבויות וחובות משפטיות על
הרשות.

.31

אחריות וביטוח:

הקבלן מתחייב להיות מבוטח ביחס לכל תקופת הסכם זה בביטוח חבות מעבידים וצד שלישי ואחריות
מקצועית כמפורט בנספח הביטוח )נספח י"ד( להנחת דעתה של הרשות .הביטוח יהיה כנגד כל
הסיכונים ,ויכסה כל נזק שייגרם לקבלן או לעובדים מטעמו או לצד שלישי כלשהו או לרשות ,בכל
הקשור להסכם זה .בפוליסה ייקבע במפורש כי המבוטח אינו רשאי להפחית מחיוביו לפי הפוליסה אלא
בהתראה בכתב של  30יום לרשות.

הקבלן מתחייב להמציא לידי הרשות העתק מפוליסת הביטוח תוך  7ימים מיום חתימת הסכם זה ,אי
מסירת העתק מהפוליסה אינו גורע מאחריותו של הספק כלפי העובדים והרשות לפי תנאי הסכם זה.

הקבלן מתחייב לשפות את הרשות שיפוי מלא ומוחלט בגין כל תשלום אותו תשלם ו/או תחויב לשלם לפי
כל דין ו/או הסכם ו/או פסק דין ו/או בדרך אחרת והנובע מהעסקתם של עובדי הקבלן ו/או מזכויות
"עובד" על פי כל דין ו/או כל תביעה.
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.32

שונות

הסכם זה ממצה את יחסי הצדדים בכל הנוגע לנושאו וכל הסכם הבנה ,זיכרון דברים ,או מצג קודמים,
בכתב או בע"פ ,יעשו בין הצדדים ו/או יחידיהם ,אם נעשו ,ממוזגים בו.
כל שינוי או הוספה ו/או תיקון בהוראות הסכם זה יעשה אך ורק בכתב ובכפוף להסכמת כל הצדדים ,לא
תהיה משמעות כלשהי לשינוי ו/או תיקון כאמור לעיל שנעשה בעל פה ,וללא הסכמת כל הצדדים.
בכל מקרה בו הרשות אינה פועלת באורח מיידי למימוש זכויותיה המוקנות לה על פי הסכם זה ,לא
ייחשב הדבר כוויתור של הרשות של הזכות האמורה.
בכל מקרה בו נעשה שימוש בלשון רבים ,הכוונה תהיה גם לכל אחד מיחידיו ,והכל בהתאם להקשר
הדברים והדבקם.
על כל הצדדים יהיה להודיע לצד האחר בכתב בדואר רשום של שינוי במענו לצורך זה כל הודעה שישלח
צד למשנהו על פי מענו שבכותרת הסכם זה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  72שעות מיום שנשלחה
בדואר רשום מכל סניף דואר בארץ ,תוך  24שעות עם השליחה במסירתה ביד – בפקסימיליה ו/או
באמצעות דואר אלקטרוני ומיד עם מסירתה.

טא
טיו
מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של סכסוך ,הצדדים פנו לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

על כל האמור באו הצדדים על החתום

__________________
הרשות

__________________
הקבלן

אישור חתימת המציע/הקבלן על ההסכם בפני עו"ד

אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר (_________ .מרחוב __________________ ,מאשר/ת
כי ביום ________ בחודש ___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________
מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס' ____________ /המוכר לי אישית וחתם
על ההסכם שלעיל בפניי לאחר שאישר בפני כי קרא והבין את ההסכם ותוכנו.
_____________
עו"ד
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נספח ב'
לכבוד
רשות העתיקות
הצעת המשתתף במכרז
מכרז מתן שירותי כ"א  –2018רשות העתיקות

טא
טיו
אני הח"מ:
שם _______________ :משפחה ____________ ,ת.ז .מספר ____________
חברה____________________________________

כתובת____________________ מס' טלפון ___________ מס' פקס_____________

מס' טלפון נייד__________________ דואר אלקטרוני ___________________________

הנני מצהיר כי עיינתי במסמכי המכרז ומסכים לכל התנאים המפורטים בהן ובהסכם המצורף,
הריני להגיש את הצעתי כדלקמן:
.1

ההצעה מתייחסת למרחב צפון ומחוז חיפה :

מחיר ליום עבודה ) 8שעות עבודה נטו( )__________________ -ללא מע"מ(.
מחיר לשעת עבודה נוספת באתר .________________ -

מחיר יומי להסעת עובד הינו  ₪ 50בתחום האזור בו הוגשה ההצעה )לשני כיוונים הלוך
וחזור( :הנחה ממחיר הנסיעה ______________ .%כך בכל מחיר נסיעה ליום לעובד
לאחר ההנחה הינו _________ש"ח )ללא מע"מ(.

.2

הצעה למרחב ירושלים :

מחיר ליום עבודה ) 8שעות עבודה נטו( .__________________ -
מחיר לשעת עבודה נוספת באתר ._________________ -

מחיר יומי להסעת עובד למרחב ירושלים הינו  ₪ 50בתחום האזור בו הוגשה ההצעה
)לשני כיוונים הלוך וחזור(  :הנחה ממחיר הנסיעה ______________ .%מחיר נסיעה
ליום עבודה לעובד לאחר ההנחה הינו _________ש"ח )ללא מע"מ(.
מחיר יומי להסעת עובד לאזור ירושלים הינו  ₪ 35בתחום האזור בו הוגשה ההצעה
)לשני כיוונים הלוך וחזור(  :הנחה ממחיר הנסיעה ______________ .%מחיר נסיעה
ליום עבודה לעובד לאחר ההנחה הינו _________ש"ח )ללא מע"מ(.

.3

הצעה למרחב מרכז )ללא מחוז חיפה(
מחיר ליום עבודה ) 8שעות עבודה נטו( .__________________ -
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מחיר לשעת עבודה נוספת באתר._________________ -
מחיר יומי להסעת עובד הינו  ₪ 50בתחום האזור בו הוגשה ההצעה )לשני כיוונים הלוך
וחזור( :הנחה ממחיר הנסיעה ______________ .%מחיר נסיעה ליום עבודה לעובד
לאחר ההנחה הינו _________ש"ח )ללא מע"מ(.
.4

הצעה למרחב דרום
מחיר ליום עבודה ) 8שעות עבודה נטו( .__________________ -
מחיר לשעת עבודה נוספת באתר._________________ -
מחיר יומי להסעת עובד הינו  ₪ 50בתחום האזור בו הוגשה ההצעה )לשני כיוונים הלוך
וחזור( :הנחה ממחיר הנסיעה ______________ .%מחיר נסיעה ליום עבודה לעובד
לאחר ההנחה הינו _________ש"ח )ללא מע"מ(.

טא
טיו

*הערות:
המחירים לעיל אינם כוללים מע"מ.
מניין שעות העבודה יחל מעת הגעת העובד לשטח העבודה ועד סיום יום העבודה באתר.

הגשת הנחה לגבי מחיר נסיעה ליום עבור כל עובד נתונה לשיקול דעתו של המציע.
המציע רשאי למלא לכל האזורים או לאזור אחד בלבד בהתאם לשיקול דעתו.
רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם חברת נסיעות לצורך קבלת שירות
הסעות לעובדים וכי אינה מתחייבת להשתמש בשירותי ההסעות של המציע ,הכל בהתאם
לבחירתה ושיקול דעתה הבלעדי .היה והרשות תבחר להשתמש בשירותי ההסעות של המציע
להסעת העובדים לאתרים בהם יינתן השירות ,במקרה זה התשלום יהיה על פי הצעת המציע
בהצעתו שלעיל.

________________

חתימה וחותמת החברה

_______________
תאריך

__________________

ולראייה באתי על החתום

בנוסף ,המציע יצרף להצעתו נספח תמחירי שבו יצוינו מרכיבי השכר לעובדים ,כדוגמת נספח ד'
)להלן הנספח התמחירי( .כמו כן יידרש המציע למלא ולחתום על ההצהרה הבאה:

הצהרה
הנני מצהיר בזאת כי השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת
מ ₪ 28.49 -לשעה.

____________
חתימת המצהיר

אישור אימות חתימה ע"י עו"ד או רו"ח:
שם וחותמת עורך הדין המאשר __________________ :תאריך __________________.
13

נספח ג'
נוסח ערבות בנקאית
תאריך__________ :
לכבוד
רשות העתיקות
ת.ד ,586 .מוזיאון רוקפלר
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מספר__________

טא
טיו

 . .1אנו החתומים מטה ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  250,000ש"ח
)במילים :מאתיים וחמישים אלף שקלים( )להלן" :סכום הקרן"( ,כשהוא צמוד למדד כפי
שיפורט בהמשך )להלן" :סכום הערבות"( ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
________________ )להלן "החייב"( וזאת בקשר למכרז מספר  29/17למתן שירותי
כוח אדם.

 .2אנו נשלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין ,הכל עפ"י דרישותיכם,
זאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי
שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל
פעולה שהיא ומבלי להתנות את התשלום כאמור בכל תנאי שהוא.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם ,בכל פעם שנדרש על ידכם ,את סכום הערבות או חלקו ,על פי
דרישתכם הראשונה בכתב ,כל זאת בתוך ) 7שבעה( ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב.

 .4סכום הערבות יחושב כך שסכום הקרן יוצמד למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו
אשר יפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן:
"המדד"( .המדד הקובע לצורך חישוב סכום הערבות יהיה המדד האחרון הידוע ביום
תאריך הוצאת ערבות זו )להלן " -המדד הבסיסי"( .אם ביום התשלום יעלה המדד החדש
מעל המדד הבסיסי אזי יוכפל סכום הקרן ביחס בין המדד החדש למדד הבסיסי .למען
הסר ספק לא יפחת סכום הערבות מסכום הקרן בכל מקרה.

 .5התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ליום .08/04/2018

התחייבותנו זאת אינה ניתנת להעברה אלא לגוף חילופי אשר יבוא במקומכם כתוצאה
.6
מכל שינוי של מבנה ו/או שם.
בכבוד רב,
__________
)בנק(
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נספח ד'
נספח תמחירי – עלות שכר למעביד
.1

עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה
 .1נספח זה מטרתו לפרט את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדיו או
להפריש בגינם לקופות גמל לקצבה לפנסיה ,לפיצויים ולמחלה.
 .2הטבלה המופיעה בסעיף  2אינה כוללת את כלל זכויות העובד על כן על המעביד לעמוד
בכל התחיבות הנובעת מכל דין חוק או הסכם גם אם אינה מופיעה בטבלה שלהלן.

טא
טיו

.2

נספח תמחירי לעובדי כוח אדם:

שכר יסוד

אחוז

השכר ב-

הפרשה

ש"ח

₪ 28.49

הערות

השכר לשעה לא יפחת משכר המינימום המעודכן.

מקור :חוק שכר מינימום ,תשמ"ז.1987-

 10ימי חופשה בשנתיים הראשונות – ראה פירוט זכאות

חופשה

3.85%

₪ 1.096

חגים

3.85%

₪ 1.096

לשנים הבאות להלן.

העובדים זכאים ל 10 -ימי חג בשנה .הזכאות לימי חג
הינה במקרים בהם העובדים עבדו לפני ואחרי החג.

הפרשה לקופת גמל משלמת לקצבה לפנסיה ,כהגדרתה

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,

התשס"ה ,2005-על שם העובד החל מהיום הראשון

הפרשה
לפנסיה

6.5%

₪ 1.85

להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות.

ההפרשה לפנסיה צריכה להתבצע על רכיבי השכר

השונים לרבות :שכר יסוד ,תוספת ותק ,תוספת משפחה,
שבת )לפי שכר בסיס( ,חג ,מילואים ,דמי מחלה ,דמי

חופשה.
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אחוז

השכר ב-

הפרשה

ש"ח

8.33%

 2.37ש"ח

הערות
הפרשה לקופת גמל לפיצויים ,כהגדרתה בחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה,2005-
על שם העובד לצורך הסכם זה תעשה החל מהיום

פיצויים

הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות.
ההפרשה לפיצויים צריכה להתבצע על רכיבי השכר
השונים לרבות :שכר יסוד ,תוספת ותק ,תוספת משפחה,
שבת )לפי שכר בסיס( ,חג ,מילואים ,דמי מחלה ,דמי
חופשה.
עד לשכר של  60%מהשכר הממוצע משולם 3.45%

טא
טיו

ביטוח לאומי; מעבר לשכר זה משולם  .5.9%בטבלה זו
בחרנו להשתמש בתעריף הנמוך בשל העבודה שמרבית

ביטוח

לאומי

3.45%

₪ 0.98

2.5%

 0.71ש"ח

העובדים אינם מגיעים לתעריף הגבוה .ביטוח לאומי

משולם על מרכיבי נוספים מעבר לשכר היסוד כגון:

חופשה ,ותק ,חגים ,נסיעות ,והבראה.

מקור :חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,תשנ"ה-
.1995

הפרשה לדמי מחלה מבוצעת על ידי המעביד לקופותיו

מחלה

ומשמשת את המעביד לתשלום בגין ימי מחלה.

מקור :חוק דמי מחלה ,התשל"ו. 1976-

סה"כ

36.59

עלות

ש"ח

 .2.1.1הטבלה הנ"ל כפופה לשינויים בהתאם לחוקים ,הוראות ,תקנות ,פרסומים
וכיו"ב כפי שמתפרסמים מעת לעת.
 3.1.1שעות נוספות – יש לשלם שעות נוספות על פי החוק במידה והעובד ביצע
שעות נוספות בפועל.
 3.1.2חופשת נישואין/ימי אבל – בחופשת נישואין זכאי העובד ל 3-ימי חופשה על
חשבון המעסיק בתקופת אבל זכאי העובד לשבעה ימי היעדרות מבלי לגרוע
מחופשתו או לנכות משכרו.

3.1.3

ימי חופשה ,ימי הבראה וחופשה שנתית ישולמו לעובד בהתאם להוראות
החוק הרלוונטיות לעניין זה.

בחתימתי על גבי מסמך זה ,הריני מאשר בזאת כי ככל שהצעתי תוכרז על ידי המזמין
כהצעה זוכה במכרז ,הרי שאני מתחייב כי השכר לשעה אשר ישולם לעובדי עבור
שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת משכר היסוד המצוין בנספח זה וכי עלות השכר
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למעביד לשעת עבודה תכלול את כל המרכיבים המפורטים לעיל ,וזאת בהתאם
לשיעורם המעודכן נכון למועד ביצוע התשלום בפועל.

חתימת וחותמת המציע_____________:

טא
טיו
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נספח ה'

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין
אני הח"מ ___________ ת.ז -_____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם מכרז פומבי מס'
 29/17התקשרות למתן שירותי כח אדם )להלן" :המציע"( .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.
 .1בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים
תשל"ו) 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים"( .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו
של מונח זה וכי אני מבין/ה את תוכנו.

טא
טיו

 .2המציע הינו חברה /עוסק מורשה הרשום בישראל.

) .3למילוי ולסימון  Xבעיגול הנכון ,והכול בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים(.

 oהמציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים,
התשנ"א) 1991-להלן" :חוק עובדים זרים"( וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז) 1987-להלן:
"חוק שכר מינימום"( עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז פומבי .29/17
 oהגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים
ו/או חוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד
ההגשה.

 oהגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים
ו/או חוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד
ההגשה.

 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________
תאריך

___________
שם

_______________
חתימה וחותמת

אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר (_________ .מרחוב __________________ ,מאשר/ת
כי ביום ________ בחודש ___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________
מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס' ____________ /המוכר לי אישית וחתם
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל העונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
__________________
עו"ד
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נספח ו'
אישור תשלום תנאים סוציאליים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ______________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם מכרז פומבי מס' 29/17
התקשרות למתן שירותי כוח אדם )להלן" :המציע"( .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם
המציע.
התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים:
אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו
על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:


חוק שעות העבודה והמנוחה ,התשי"א1951-



חוק דמי מחלה ,התשל"ו1976-



חוק חופשה שנתית ,התשי"א1951-



חוק עבודת נשים ,התשי"ד1954-



חוק שכר שווה לעובדת ולעבוד ,התשנ"ו1996-



חוק עבודת הנוער ,התשי"ג1952-



חוק החניכות ,התשי"ג1953-



חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,התש"ט1949-



חוק הגנת השכר ,התשי"ח1958



חוק פיצויי הפיטורין ,התשכ"ג1963-



חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-



חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,התשנ"ה1985-

טא
טיו



חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט1959-

_________________
שם מלא של נציג המציע

_________________
חתימה וחותמת המציע

___________
תאריך

אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר (_________ .מרחוב __________________ ,מאשר/ת כי
ביום ________ בחודש ___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________ מר/גב'
___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס' ____________ /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה
לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
__________________
עו"ד
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נספח ז'
הצהרת המועמד
אני הח"מ ,___________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שקראתי בעיון ,בחנתי והבנתי
את מכרז הרשות לשירותי כוח אדם )להלן" :הרשות"( )להלן" :המכרז"( ,הנני מצהיר
ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את בקשתי בהתאם.

טא
טיו

 .2למדתי ובדקתי בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז ,ובדקתי את כל הדרישות ,התנאים
והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתי או על ביצוע השירותים נשוא
הפניה .אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשר ומתחייב כי לא אציג את כל
תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,ואני מוותר בזאת מראש על
טענות כאמור .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,ידוע לי ,ואני מסכים ,כי בעצם הגשת בקשתי
גלום ויתור מפורש על כל טענה ,מכל מין וסוג ,בדבר אי התאמה ו/או חריגה ,מכל מין וסוג,
של תנאי המכרז ו/או מתנאי כל דין.

 .3אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים בהליך המכרז ,כי בקשתי עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי לבצע את ההתחייבויות בהתאם
לתנאים שבמסמכי המכרז ,ולרבות הסכם ההתקשרות.

 .4אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו על ידי במסגרת בקשתי הינם נכונים ומדויקים.

 .5היה ובקשתי תתקבל ,יש ביכולתי ליתן את כל השירותים המבוקשים על ידכם ,ככל
שיידרש ,בזמינות מלאה.

________
תאריך

___________
שם

_______________
חתימה וחותמת

אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר (_________ .מרחוב __________________ ,מאשר/ת כי
ביום ________ בחודש ___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________ מר/גב'
___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס' ____________ /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה
לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
__________________
עו"ד
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נספח ח'
הצהרה על העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז .מס' ______________ מורשה חתימה מטעם
_______________ שמספרו ______________ )להלן" :המציע"( מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:

הנני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה על פי המכרז ו/או במתן השירותים נושא המכרז
משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי של המציע ו/או של מי מטעמו של המציע בהצעה או בביצועה.

טא
טיו
_______________________
שם  +חתימת מורשה חתימה

_________________
חותמת תאגיד

_______________
תאריך

אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר (_________ .מרחוב __________________ ,מאשר/ת כי
ביום ________ בחודש ___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________ מר/גב'
___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס' ____________ /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה
לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

__________________
עו"ד
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נספח ט'

פירוט גופים ציבוריים ו/או משרדי ממשלה עבורם סיפק המציע שרותי כ"א.

להלן פירוט גופים ציבוריים ו/או משרדי ממשלה ,עבורם סיפק המציע שירותי כ"א :

טא
טיו

מס

שם הגורם מקבל
השירותים

איש קשר

טלפון של איש
הקשר

מועדי השירות

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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נספח י'

כתב התחייבות
אני הח"מ __________,נושא ת.ז .מס' __________ מרחוב_________________ ,מתחייב בזאת
כלפי הרשות כדלקמן:
 .1לא להעסיק עובד/ת בין במישרין או בעקיפין ,בביצוע העבודות נשוא מכרז מספר  29/17אשר
הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה מסוג של
מתן שוחד ו/או גניבה ו/או עבירות מין ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון.

טא
טיו

 .2לא להעסיק תושבי אזורי יהודה ושומרון ,שאינם אזרחי מדינת ישראל ,אשר אינם מצוידים
באישורי כניסה לישראל מטעם שלטונות צה"ל ו/או המנהל האזרחי וכן ברישיון עבודה
בישראל בתוקף וכדין.

 .3בכל מקרה שאפר התחייבותי זו או חלק ממנה יחשב הדבר כהפרת הסכם יסודית ואהיה חייב
לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת
שיש לכם עפ"י כל חוק ו/או דין.

_____________________
שם המציע+חותמת המציע

תאריך________________:
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נספח י"א
לכבוד
רשות העתיקות
אישור פרטי המציע ע"י עו"ד
אני _____________________________ ,עו"ד מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע כדלקמן:
)שם מלא(
 .1שם המציע כפי שהוא רשום במרשם___________________________________ :
 .3תאריך הרישום:

___________________________________

 .4מספר מזהה:

___________________________________

 .5מספר חשבון בנק:

___________________________________

טא
טיו

 .2סוג התארגנות:

___________________________________

 .6איש הקשר מטעם המציע –

שם___________________________________________________________
כתובת_________________________________________________________
טלפון_________________________________________________________
טלפון נייד _____________________________________________________
פקס ____________________________________________________
דוא"ל ___________________________________________________

 .7פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת ,אם ישנן:
שם ___________ :ת"ז _____________ :דוגמת חתימה_______________ :
שם ___________ :ת"ז _____________ :דוגמת חתימה_______________ :

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד  /לחוד )יש להקיף בעיגול(.

 .8מצורף בזאת תעודת התאגדות של החברה ופרטוקול ישיבת הנהלת החברה המגדיר את מורשי
וזכויות החתימה של המציע.

בכבוד רב

_____________
שם עו"ד

________________ ____________________
טלפון
כתובת

_____________

________________ ____________________

תאריך

מספר רישיון

חתימה וחותמת
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נספח י"ב

הנדון :אישור יכולת פיננסית
הצהרת המשתתף ואישור רו"ח
]טופס זה ימולא וייחתם בנפרד על ידי המציע וע"י בעל המניות במציע במידה והמציע מעוניין
להסתמך על איתנות בעל המניות(.
שם המשתתף ______________________________________ :תאריך______________:
הרינו להצהיר כדלקמן:

טא
טיו

הרינו להצהיר כי בכל אחת מהשנים  2015 , 2014ו 2016 -למשתתף מחזור הכנסות בסך שאינו נמוך
מ – ) 5,000,000חמשה מליון שקלים ( )לא כולל מע"מ( הנובע מביצוע עבודות בתחום עיסוקו של
המשתתף.

המחזור הכספי הכולל של המשתתף בין השנים  2014ועד ) 2016עד למועד הגשת ההצעה( היה בסך של
__________________ ) ₪לא כולל מע"מ(.

להלן פירוט המחזור הכספי:

המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2014היה בסך של ____________________  )₪לא כולל
מע"מ(.
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2015היה בסך של ____________________  )₪לא כולל
מע"מ(.
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2016היה בסך של ____________________  )₪לא כולל
מע"מ(.

חתימת וחותמת המשתתף____________________ :

אישור רואה חשבון
לבקשת _______________________ )להלן" :המשתתף"( וכרואי החשבון שלו ,ביקרנו את הצהרת
המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף.
אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה
מטעה מהותית  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת
המשתתף בדבר מחזורו הכספי בשנים 2011-2013
.
תאריך__________ :

בכבוד רב,
_____________________
רואי חשבון
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נספח יג'
תצהיר בדבר קיום זכויות העובדים על פי חוקי העבודה )למילוי על ידי המציע ובעלי השליטה בו(
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני )יש למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי(:
א .נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין )להלן:
"הגוף"( .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
ב .הנני בעל שליטה )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א) (1981-להלן" :בעל שליטה"(
ב) ______________ -להלן" :הגוף"( ואני נותן תצהיר זה בשמי.

טא
טיו

 .2אני מצהיר כי עיינתי בחוקי העבודה כמפורט בתוספת הראשונה לנספח זה )להלן" :חוקי
העבודה"(.

 .3אני מצהיר כי המציע ובעלי השליטה בו מקיימים חובותיהם בעניין זכויות עובדים על פי חוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת שירותי
כוח אדם.

) .4למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה(

 הגוף הורשע בהליך פלילי בגין עבירה על אחד או יותר מחוקי העבודה ,בהתאם לפירוט הבא
)יש לפרט את מועד ההרשעה ,מספר ההליך ,העבירה ,הכרעת הדין והאם פסק הדין הינו חלוט(.
ככל שהגוף לא הורשע כאמור ,יש לציין זאת במפורש:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________

 אני ,כבעל שליטה ,הורשעתי בהליך פלילי בגין עבירה על אחד או יותר מחוקי העבודה ,בהתאם
לפירוט הבא )יש לפרט את מועד ההרשעה ,מספר ההליך ,העבירה ,הכרעת הדין והאם פסק
הדין הינו חלוט( .ככל שבעל השליטה לא הורשע כאמור ,יש לציין זאת במפורש:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
 חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות( הורשעו בהליך פלילי בגין עבירה על
אחד או יותר מחוקי העבודה ,בהתאם לפירוט הבא )יש לפרט את מועד ההרשעה ,מספר

ההליך ,העבירה ,הכרעת הדין והאם פסק הדין הינו חלוט( .ככל שהחברה לא הורשעה כאמור,
יש לציין זאת במפורש:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
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 על הגוף הושתו הקנסות המפורטים להלן בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד התמ"ת בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
זה )יש לפרט את מועד מתן הקנס ואת חוק העבודה בגינו ניתן הקנס( ,ככל שלא הושתו קנס/ות
כאמור ,יש לציין זאת במפורש:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
 עלי ,כבעל שליטה ,הושתו הקנסות המפורטים להלן בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז זה )יש לפרט את מועד מתן הקנס ואת חוק העבודה בגינו ניתן הקנס( .ככל

טא
טיו

שלא הושתו קנס/ות כאמור ,יש לציין זאת במפורש:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________

 על חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות( הושתו הקנסות המפורטים להלן
בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בשנתיים
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה )יש לפרט את מועד מתן הקנס
ואת חוק העבודה בגינו ניתן הקנס( ,ככל שלא הושתו קנס/ות כאמור ,יש לציין זאת במפורש:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________

 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________________
המצהיר

אישור עו"ד
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת
וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

___________
חתימת עוה"ד
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תוספת ראשונה לנספח יג:
חוקי העבודה
 פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(1945 , פקודת הבטיחות בעבודה1946 , חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט1949 - חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951- חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951- -חוק החניכות ,תשי"ג1953-

טא
טיו
 חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953- -חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-

 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954-

 -חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-

 -חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959-

 -חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז1967-

 חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשנ"ה1995- חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957- -חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1987-

 -חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח1988-

 -חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( ,תשנ"א1991-

 -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-

 פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998- סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998- -חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-

 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001- -סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א2000-

 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,תשס"ב2002-

 חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו2006- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,תשנ"ז1997-
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נספח י"ד

המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה בין רשות העתיקות לבין________
אישור על קיום ביטוח
תאריך_______ :
לכבוד
רשות העתיקות
ג.א.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים

טא
טיו
אנו הח"מ __________________________ ,מאשרים בזאת כדלקמן:

 .1אנו ערכנו לבקשת ___________ פוליסות ביטוח לתקופה מיום ________ עד יום
_________כמפורט להלן:

א .פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי מס' :...........................
בגין חבות על פי דיני מדינת ישראל כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש
שייגרמו במשך תקופת הביטוח ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מ ₪ 4,000,000-למקרה
ולתקופה.
הכיסוי על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה ,מנופים
ו/או מעליות ,פריקה וטעינה ,זיהום פתאומי ,תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי,
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם ,נזק לצד ג' עקב שימוש בכלי רכב )למעט אחריות על פי
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה –  ,(1975וזאת מעבר לגבולות האחריות
הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב.
הפוליסה תורחב כדי לכסות את רשות העתיקות כמוטב נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת,
וכוללת הרחבה כי כל אדם שאינו נחשב לעובד של המבוטח ייחשב כצד שלישי על פי
פוליסה זו.
ב .פוליסה לביטוח חבות מעבידים מס':............................
בגין חבות על פי דיני מדינת ישראל כלפי המועסקים על ידי הזכיין ,בכל שטח מדינת
ישראל והשטחים המוחזקים ע"י צה"ל ,בגבולות אחריות של  $ 1,000,000לתובע ,מקרה
ולתקופת הביטוח.
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של הקבלן כלפי קבלנים אחרים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,היה והקבלן ייחשב למעבידם.
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,עבודות הריסה ו/או פיצוץ,
שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער
בהתאם לחוק.

ג .פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מס':..........................
בגין אחריותו המקצועית של הקבלן על נזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן
ו/או עובדיו ,אשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג
בלתי נכון ,הצהרה רשלנית ,שנעשו בתום לב ,בביצוע העבודה לפי ההסכם.
גבולות האחריות לא יפחתו מסך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה ,והכיסוי על פי הפוליסה
מורחב לכלול הוצאות הגנה משפטית היה והקבלן ו/או עובדיו יתבעו עקב מעשה ו/או
מחדל מקצועי ,וכן את ההרחבות הבאות:
 מרמה ואי יושר של עובדים.
 אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב.
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הוצאת דיבה ,לשון הרע.
תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
אחריות צולבת .CROSS LIABILITY

טא
טיו

ד .כללי:
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
 שם המבוטח יורחב לכסות את רשות העתיקות.
 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים ,לא יהיה להם תוקף
אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב למשרד.
 המבטח מוותר על זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי רשות
העתיקות וכל הבאים מטעמה ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך
כוונת זדון.
 הקבלן לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הקבלן.
 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי רשות העתיקות וכל הבאים מטעמה ,והביטוח
הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
 תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביטוח
 ,"2007בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.
 העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע
הביטוחים כאמור לעיל יומצאו למשרד עד למועד חתימת ההסכם.
 תקופת הביטוח בפוליסת הביטוח הינה מיום _____________ ועד יום_________.

ולראייה באנו על החתום:

________________
תאריך

________________
חתימת חברת הביטוח
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נספח ט"ו

חלוקה למרחבים ומחוזות ברשות העתיקות
מרחב

מחוז
ירושלים

ירושלים

יהודה

גליל מזרחי

ירושלים וסביבותיה עד שער הגיא
מבית גוברין עד בית שמש )כולל(
לאורך כביש  38ובעמק האלה
בין הצמתים שמשון ,נחשון ,לטרון ושער הגיא
בין בית שמש לירושלים ובין כביש מס'  1לכביש ) 375כולל(
בין ירושלים לשער הגיא ,מצפון לכביש מס'  1ומדרום לקו הירוק
הגולן עד סוסיתה וצפונה
מגבול הצפון סאסא ,מירון ,צומת  , 7מראר ,עילבון,
בקעת בית נטופה עד צומת המוביל וכביש  77ממזרח
מצומת גולני ,פורייה ,אלומות עד הכנרת ,מצומת האכסנייה עד עין גב
סוסית )כולל( ,חמת גדר ,בקעת בית שאן ,עפולה ,הרי מנשה ,מגידו,
יוקנעם עד נחל תות ,טבעון ,בית שערים ,בסמת טבעון עד שפרעם,
מהמוביל עד צומת גולני.
בדרות הקריות )לא כולל( ,ממזרח מירון  ,צומת שבע ,סאסא ,בצפון עד גבול לבנון.

טא
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צפון

חלוקת האזורים במחוזות

גליל תחתון והעמקים
גליל מערבי

חיפה

מרכז

מרכז

תל אביב

אשקלון ונגב מערבי

דרום

באר שבע

נגב דרומי

דרום  -מכמורת
מזרח  -צומת הרואה עד ג'ת
צפון  -ואדי ערה עד צומת מגידו.
צפון מזרח  -צומת התשבי דרך צומת השומרים עד כורדני.
צפון מערב  -מכמורת
צפון מזרח  -מ"א זמר
דרום מזרח  -כביש 3
דרום מערב  -כביש  44לטרון רמלה.
בצפון רשפון
בדרום גן יבנה
מזרח  -כביש  4עד שפירים עד לטרון
צפון  -אשדוד
מזרח  -בית גוברין
דרום ניצנה
צפון  -בית קמה
מזרח  -ערד
דרום  -ירוחם
מערב  -עד אופקים
דרום  -אילת
מזרח  -ים המלח
צפון  -דימונה ירוחם
מערב  -ניצנה
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